
Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 

Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

@ipbuniversity@ipbofficial @ipbofficial @ipbuniversity www.ipb.ac.id

IPB	Today
Volume 229 Tahun 2019

Rektor IPB Teken Kerjasama Dengan Lembaga Riset Pertanian 
Terkemuka Tiongkok untuk Smart Agriculture

ektor IPB University, Dr. Arif Satria bersama 

RKasubdit Kerjasama dan Hubungan International, 

Dr.-Ing. Dase Hunaefi melakukan kunjungan ke 

beberapa institusi pengembangan pertanian 4.0 di 

Tiongkok, Senin-Selasa (29-30/07). Rombongan IPB 

University didampingi oleh Dr. Yayat Sutarya, Atdikbud 

KBRI untuk Tiongkok. Beberapa institusi yang menjadi 

destinasi lawatan antara lain Chinese Academy of 

Agricultural Sciences (CAAS), Beijing Forever Technology 

Co., LTD., dan Fujian Academic of Agricultural Sciences 

(FAAS). 

Dalam kunjungannya ke CAAS Rektor IPB University 

disambut oleh Prof. Wu Kongming, Vice Presiden CAAS 

beserta jajaran. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat 

secara langsung “smart agriculture” yang dikembangkan 

oleh CAAS. Rektor IPB University menuturkan "China 

dengan artificial intelligence telah berhasil 

mengembangkan Agriculture 4.0 dan menjadi leader di 

bidang Smart Farming," ujar Dr Arif.

Pada kesempatan tersebut Rektor IPB University 

mengunjungi instalasi dan model di Key Laboratory of 

Agricultural Remote Sensing serta melihat demonstrasi
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drone yang dirancang khusus untuk kebutuhan smart 

farming dengan maket peraga integrated smart farming. 

Rektor IPB University menjelaskan "Upaya mewujudkan 

Agricultural 4.0 di Indonesia diawali dengan mewujudkan 

pilot smart agriculture di IPB sebagai bukti percontohan 

bagi Indonesia dan dunia," terangnya.

Menghadapi isu pangan global, Arif menekankan 

pentingnya kerjasama untuk mewujudkan smart 

agriculture. “Kami sepakat untuk merealisasikan smart 

agriculture mengingat pentingnya pemenuhan food 

security bagi penduduk dunia dalam menghadapi 

tantangan di masa mendatang,” tegasnya.

Selanjutnya, dalam lawatannya, Rektor IPB university 

turut mengunjungi Beijing Forever Technology Co., LTD. 

(BFT) untuk membahas penguatan kerjasama technical 

and vocational education and training terutama dalam 

bidang big data dan artificial intelligence demi 

terwujudnya smart agriculture 4.0. Pada kesempatan 

tersebut Rektor IPB University diterima oleh Du Mingliang, 

Public Relations Department Manager BFT. Mantan Dekan 

Fakultas Ekologi Manusia IPB University tersebut 

menjelaskan perlunya investasi di bidang smart 

agriculture. “Diperlukan investasi peralatan big data dan 

Electrical Air Vehicle (drone) untuk smart agriculture dan 

memungkinkan investasi, serta TVET di bidang tersebut,” 

ungkapnya.

Lawatan terakhir dalam rangkaian kunjungan kerjanya, 

Rektor IPB University menyambangi 16 institut yang 

terintegrasi dari cultivasi ke komersialisasi di FAAS, 

melihat secara langsung fasilitas laboratorium High-

Technology yang ada di sana. Selain itu, dilakukan pula 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

antara IPB University dan FAAS. Turut hadir dalam 

kesempatan tersebut Chen Yonggong, Chairman of FAAS, 

Prof. Weng Kiyong, President FAAS, beserta jajarannya. 

Pada kesempatan tersebut Dr Arif juga menjelaskan 

langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. “Tindak 

lanjut dari kerjasama ini adalah pertukaran dosen, peneliti, 

visiting professor di antara kedua belah pihak, termasuk 

mengirimkan dosen-dosen IPB untuk melakukan 

postdoctoral di FAAS, terutama bagi doktor muda untuk 

belajar sains pertanian di Tiongkok,” jelas Ketua Forum 

Rektor Indonesia Terpilih 2020 ini.

Dalam kesempatan yang sama Rektor IPB University 

menilik fasilitas Institute of Digital Agriculture CAAS yang 

memiliki precision agricultural practices dari mulai dosis 

pemupukan yang tepat, menggunakan ruang kontrol dan 

pengairan serba otomatis, penanganan penyakit tanaman 

menggunakan dosis pestisida secara tepat dan terukur, 

hingga monitoring kelembaban relatif dan suhu ruangan di 

dalam green house secara terukur. “Pertanian di Indonesia 

memerlukan acceleration of digital transformation to 

smart agriculture. Kami sedang menggarap ini, dan kami 

akan mewujudkannya di Indonesia,” tegasnya.

Kunjungan diakhiri dengan melihat fasilitas kandang ayam 

yang serba otomatis, pengaturan pakan dan suhu kandang 

yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

menghilangkan bau yang berlebihan.
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Tingkatkan WUR, IPB University Kembangkan SIMWUR

PB University perkuat database keadaan dosen dan 

Imahasiswa dalam dan luar negeri dengan membuat 

Sistem Informasi dan Manajemen Data World 

University Ranking (SIMWUR). Sistem dibuat untuk 

menunjang dan memperkuat Perangkingan Perguruan 

Tinggi. Untuk implementasinya Direktorat Program 

Internasional dan Direktorat Sistem Informasi dan 

Transformasi Digital melaksanakan Workshop Sistem 

Informasi dan Manajemen Data World University Ranking 

(SIMWUR) bagi para operator unit kerja di fakultas, 

departemen dan pusat-pusat penelitian. Acara 

dilaksanakan di IPB International Convention Center, 

Bogor (31/7).

Saat membuka acara Wakil Rektor bidang Kerjasama dan 

Sistem Informasi, Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat 

menyampaikan dalam hal peningkatan world university 

ranking yang penting adalah sistem informasi dan 

database. Seluruh kegiatan yang dilakukan bisa terdata 

dengan baik dan dimasukan dalam sistem.

“WUR bisa diibaratkan games, jadi harus diketahui dulu 

bagaimana aturan permainannya, role of the gamenya 

bagaimana agar supaya kita memenangkan permainan. 

Harapannya dengan adanya Sistem Informasi dan 

Manajemen Data World University Ranking (SIMWUR) ini 

data bisa dengan mudah ter-update,” ujarnya. 

Menurutnya saat ini IPB University konsen terhadap 

empat pemeringkatan yaitu QS World University Ranking, 

Times Higher Education (THE), Webometrics dan 

Greenmetrics. 

“Dengan teknologi saat ini sangat mungkin untuk 

mengupdate dokumen secara terus-menerus dan di-

upgrade time by time sehingga kita dapat data yang real 

time. Sebuah strategi membutuhkan sebuah persiapan. 

Dengan sistem SIMWUR diharapkan rangking kita bisa 

meningkat sehingga mencerminkan kapasitas IPB 

University sebagai world class university,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dekan Sekolah Pascasarjana yang juga 

Koordinator Program WUR IPB University, Prof Dr Anas 

Miftah Fauzi menambahkan pemerintah menargetkan IPB 

University masuk 500 WUR versi QS bersama lima 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya.
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SIMWUR ini merupakan fasilitas untuk bisa meng-update 

data. Kontennya diantaranya adalah jumlah real dosen 

tetap, dosen asing, jadwal mengajar, Satuan Kredit 

Semester (SKS).

“Aktivitas mahasiswa seperti summer course bahkan 

outbound juga tercatat. Sistem yang ada sebelumnya 

belum mencatat secara keseluruhan. Harapannya dengan 

SIMWUR ini, data ter-record dengan baik. IPB University 

memiliki data lebih akurat sehingga capaian lebih tinggi 

dari tahun lalu. Selain itu saya harapkan entry data segera 

dilakukan, untuk penilaian pada bulan Januari tahun 

depan,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian untuk masuk dalam rangking 

tersebut meliputi persepsi dengan bobot 50 persen. Dari 

survei online kepada koresponden akademik untuk 

“academic reputation” sebesar 40 persen dan pengguna 

lulusan untuk 'employer reputation' nilainya 10 persen.

Kriteria lainnya dengan bobot 50 persen diantaranya 

jumlah sitasi publikasi internasional terindikasi scopus per 

dosen sebesar 20 persen, rasio dosen per mahasiswa 

dengan bobot 20 persen. Dosen asing lima persen dan 

mahasiswa asing lima persen.

Pada kesempatan yang sama, Dr Sintho Wahyuning Ardie 

selaku Kepala Sub Direktorat Pelayanan Program 

International menyampaikan bahwa workshop ini untuk 

memperkenalkan kepada admin SIMWUR di unit kerja dan 

langsung mempraktikannya. 

“Kami undang operator di unit kerja seluruh fakultas dan 

departemen, juga pusat-pusat studi. Karena unit-unit ini 

merupakan pintu masuk mahasiswa, dosen asing dan 

yang mengirim mahasiswa dan dosen untuk ke luar 

negeri. Harapannya dengan SIMWUR ini, paling utama 

adalah bisa meningkatkan posisi IPB University di 

pemeringkatan perguruan tinggi internasional. WUR IPB 

University di posisi 500 semoga bisa tercapai tahun 

depan. Dengan pemeringkatan tentu IPB University akan 

lebih banyak dikenal sehingga bisa memberikan kontribusi 

kepada masyarakat Indonesia dan internasional,” 

tutupnya. (dh/Zul)
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Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi 

Manajemen (FEM) IPB University gelar Lokakarya 

Akademik Pendidikan Sarjana dengan tema 

“Reorientasi Kurikulum Program Sarjana Agribisnis” di 

Swiss-Belhotel Bogor, (1/8). Lokakarya ini digelar untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan dalam 

menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan.

Dekan FEM IPB University, Dr Nunung Nuryartono 

mengatakan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif 

terhadap perubahan diperlukan ramuan kurikulum yang 

relevan dengan kondisi aktual di bidang agribisnis. Dengan 

adanya reorientasi kurikulum ini, Dr Nunung berharap ada 

rumusan kurikulum untuk program sarjana agribisnis IPB 

University yang lebih unggul dan sesuai dengan 

kebutuhan seluruh stakeholder. 

“Tidak hanya mempersiapkan kurikulum untuk sarjana 

saja akan tetapi dosen juga harus siap untuk berubah lebih 

baik,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB 

University, Dr Dwi Rachmina menjelaskan bahwa 

peninjauan atau perubahan kurikulum merupakan 

keniscayaan, karena kurikulum yang baik harus adaptif 

dan relevan dengan kebutuhan stakeholder dan 

perubahan yang sedang maupun akan terjadi. Kurikulum 

program sarjana Agribisnis IPB University secara berkala 

dan kontinu terus dievaluasi dan dikembangkan. Sampai 

saat ini kurikulum pendidikan sarjana Agribisnis sudah tiga 

kali mengalami penyesuaian dengan memadukan antara 

kebutuhan stakeholder, visi IPB University dan juga 

ketentuan nasional dan internasional.

“Mahasiswa harus dilengkapi skill untuk bisa masuk ke 

industri 4.0. Oleh karena itu, IPB University telah 

mencanangkan pendidikan IPB 4.0 yang meliputi Critical 

Thinking, Communication, Collaboration and Creativity. 

Tujuannya adalah untuk menghasilkan “powerful-agile 

learner” melalui beberapa strategi atau kebijakan yang 

salah satunya adalah melakukan Re-orientasi Kurikulum 

yang akan diwujudkan melalui kurikulum 2020 atau 

dikenal dengan K2020. K2020 selain merespon perubahan 

era industri 4.0 tentu juga harus menjadi instrumen nyata 

dalam pencapaian visi IPB 2045 menjadi technosocio 

entrepreneurial university,” imbuhnya.

Menurutnya, kurikulum K2020 ini memberikan ruang atau 

fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan 

diri dan wawasan. Selain itu K2020 juga memberikan 

ruang kepada dosen untuk menerapkan metode 

pembelajaran yang kreatif dan menerapkan asesmen 

capaian belajar yang lebih variatif sesuai Program 

Learning Outcomes.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat Pengembangan 

Pembelajaran Direktorat Pengembangan Program dan 

Teknologi Pendidikan, Dr Yulin Lestari dalam arahannya 

menyampaikan bahwa kesesuaian kurikulum tidak juga 

semena-mena mengikuti trend yang ada, tetapi juga perlu 

memilih kebutuhan keilmuan atau kurikulum yang sesuai. 

Reorientasi kurikulum harus menyelaraskan proses 

pendidikan yang ditawarkan IPB University terhadap 

dinamika perubahan  dan tuntutan jaman.

Hadir sebagai narasumber M. Setiawan Kusmulyono dari 

Universitas Prasetya Mulya, Dr Iwan Setiawan, Ketua 

Program Studi Sarjana Agribisnis Universitas Padjajaran, 

Hendra Etri Gunawan, Learning Manager Bukalapak 

sekaligus Ketua Ikatan Alumni FEM IPB University dan Dr 

Eko Heri Purnomo selaku Komisi Pendidikan Departemen 

Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Fateta IPB University. 

(awl/Zul)

Departemen Agribisnis IPB University Rancang Kurikulum 2020
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Genjot Publikasi Ilmiah Dosen Sekolah Vokasi, 
DPIS Gelar Pelatihan Penulisan

Untuk mendukung upaya peningkatan publikasi 

terutama di lingkungan Sekolah Vokasi (SV) IPB 

University, Direktorat Publikasi Ilmiah dan 

Informasi Strategis (DPIS) IPB University 

menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah 

Batch 7 di Kampus Baranangsiang, Bogor, (30/7). 

Pelatihan ini diikuti oleh dosen SV yang baru mendapat 

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Setelah memiliki 

NIDN, dosen berkewajiban menulis artikel ilmiah di jurnal 

nasional maupun internasional. 

Menurut Prof Sudarsono, Guru Besar IPB University saat 

menjadi narasumber, masyarakat ilmiah di Indonesia 

jarang menulis publikasi ilmiah. Padahal setiap aktivitas 

ilmiah perlu diakhiri dengan menulis satu tulisan ilmiah. 

“Aktivitas ilmiah dianggap selesai dengan membuat satu 

tulisan ilmiah. Syarat sebagai masyarakat ilmiah adalah 

menulis publikasi ilmiah. Kita harus menulis publikasi 

ilmiah karena kita dosen. Bagi dosen yang ingin jadi lektor 

kepala maka salah satu syaratnya adalah harus 

menerbitkan jurnal internasional. Yang ingin mendapat 

gelar fungsional tertinggi, hal tersebut juga syaratnya 

harus menerbitkan jurnal baik nasional maupun 

internasional. Mau tidak mau kita harus menulis publikasi,” 

ujarnya. Narasumber lain dalam pelatihan ini adalah Dr 

Anuraga Jayanegara yang berbagi strategi menembus 

publikasi ilmiah (nasional dan internasional).

Sementara itu Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi 

Strategis  (DPIS) IPB University, Dr Ir Eva Anggraeni 

mengatakan bahwa tahun ini DPIS menyelenggarakan 

pelatihan sebanyak tujuh angkatan, baik dari bidang 

eksakta maupun sosial ekonomi. Masing-masing 

pelatihan dibatasi hingga 35 peserta. 

Selain menggelar pelatihan,  DPIS juga memberikan 

layanan lain yaitu online course nature master class.  

Online course ini dirancang untuk membantu memahami 

problematika dosen dan mahasiswa yang sulit 

mencocokkan waktu. 

“Online course ini membantu dosen dan mahasiswa untuk 

meningkatkan pemahaman mereka terkait publikasi 

ilmiah. Jadi diharapkan dengan adanya online course ini 

bisa dimanfaatkan sebesar besarnya. Ada 15 modul yang 

disediakan di online course, mulai dari yang dasar hingga 

bagaimana cara untuk publikasi di jurnal yang bereputasi,” 

ujarnya.

Dalam upaya peningkatan publikasi ilmiah, program lain 

yang tengah digagas adalah pada Agustus ini, DPIS akan 

mengadakan Publicamp 2019. Hal ini dilakukan untuk 

mempercepat menyelesaikan artikel ilmiah di satu tempat 

dengan mendatangkan reviewer internal untuk memberi 

masukan langsung.

“Diharapkan satu bulan berikutnya sudah dapat dikirim 

artikel tersebut. Dalam kegiatan ini kami membatasi 

jumlah peserta maksimal 20 orang. Ini program pertama 

kali. Kegiatan ini diinisiasi karena banyak dosen yang telah 

mempunyai draft artikel ilmiah dalam jangka waktu yang 

lama padahal hanya perlu waktu untuk dapat 

menyelesaikannya menjadi artikel yang siap kirim. 

Publicamp ini rencananya akan dilaksanakan selama 

empat hari dengan aktivitas bekerja mandiri setelah itu 

akan ada reviewer di sesi tertentu. Semoga Publicamp 

bisa mempercepat publikasi paper para dosen dan 

mahasiswa,” tambah Dr Eva. (dh/Zul)
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Sosialisasikan Green Campus, Kader Lingkungan IPB University 
Bagikan Stainless Straw Gratis kepada Mahasiswa Baru

S
esuai dengan instruksi Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang 

larangan penggunaan kemasan air minum 

berbahan plastik sekali pakai dan kantong plastik, Kader 

Lingkungan IPB University periode 2019-2020 

mengadakan sosialisasi Green Campus kepada mahasiswa 

baru IPB University di Kampus Dramaga, Bogor (30/7-

2/8).

“Sasaran kami adalah mahasiswa angkatan 56 

(mahasiswa baru) yang bertujuan untuk menumbuhkan 

rasa cinta lingkungan sejak awal masuk ke dalam 

lingkungan IPB University. Mahasiswa baru di IPB 

University diwajibkan tinggal di asrama pada tahun 

pertama perkuliahan. Sementara itu, saat ini sumber 

sampah terbanyak di IPB University dihasilkan oleh 

lingkungan asrama. Oleh karna itu, Kader Lingkungan 

bekerjasama dengan Senior Resident Asrama Program 

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) memfokuskan 

kegiatan sosialisasi ini kepada angkatan 56 dengan tujuan 

menciptakan lingkungan asrama yang bersih, nyaman dan 

bebas dari sampah plastik,” ujar Koordinator Kader 

Lingkungan IPB University 2019-2020, Othari Gusman.

Dalam sosialisasi ini, Kader Lingkungan membagikan 

stainless straw dan sticker gratis kepada mahasiswa. 

Sticker yang dibagikan memiliki tiga konten utama yakni 

pilah sampah, hemat air, dan hemat energi. Pembagian 

stainless straw dan stiker gratis ini juga akan dilaksanakan 

di Sekolah Vokasi IPB pada tanggal 9 Agustus 2019.

Selain pembagian stainless straw dan stiker gratis, 

kegiatan dari Kader Lingkungan ini juga diisi dengan expo 

mading dan poster bertemakan lingkungan serta barang-

barang hasil daur ulang sampah. Rangkaian kegiatan ini 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan 

semangat mahasiswa baru dalam menjaga lingkungan. 

Tak hanya itu, mahasiswa baru diharapkan ikut 

berpartisipasi mewujudkan Green Campus IPB University 

dengan menerapkan green lifestyle yang telah 

disosialisasikan selama kegiatan ini. 

“Ke depannya juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan 

yang melibatkan mahasiswa baru di lingkup asrama 

sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan ini,” ujar 

mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya 

Lahan ini.

Kader Lingkungan merupakan sebuah program kerja yang 

dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga 

Mahasiswa (BEM KM) bidang Lingkungan Hidup IPB 

University dengan tujuan menjadi pionir dalam menjaga 

dan melestarikan lingkungan yang ada di IPB University. 

(**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Bangun 
Rumah Sampah di Pandeglang

ahasiswa IPB University yang sedang 

Mmengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik 

(KKN-T) 2019, bangun rumah sampah di 

Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. 

Peresmian rumah sampah dilakukan oleh Muhtadi, 

Sekretaris Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang (27/7). 

Pada peresmian rumah sampah ini, masyarakat juga 

dilatih untuk dapat memilah sampah dan menjadikan 

sampah bernilai ekonomi. 

Pada rumah sampah ini ada dua wadah untuk 

penampungan sampah organik dan wadah sampah 

anorganik. Pada wadah organik, mahasiswa 

menambahkan larva Black Soldier Fly (BSF) yang berfungsi 

untuk menguraikan sampah organik menjadi pupuk 

sehingga berguna bagi warga Kelurahan Pagadungan. 

Selain dapat digunakan sebagai pengurai sampah, larva 

BSF dapat dijadikan pakan ikan. Ini sesuai dengan kondisi 

Kelurahan Pagadungan yang banyak melakukan budidaya 

ikan. 

Sementara untuk wadah anorganik, kami sediakan lima 

wadah lagi sesuai dengan kategori sampahnya. Yaitu 

untuk sampah botol plastik, plastik, kertas, kaleng, B3 dan 

residu. Dalam pengelolaannya, sampah anorganik yang 

bernilai ekonomi dapat dijual ke pengepul.

“Rumah sampah dibangun karena permasalahan sampah 

saat ini menjadi  hal besar yang harus ditangani dan 

difasilitasi sehingga masyarakat memiliki wadah untuk 

mengelola sampahnya,” ujar Dannyel, mahasiswa IPB 

University yang bertanggungjawab terhadap 

pembangunan rumah sampah.

Dalam pelatihan pemilahan sampah, mahasiswa 

melakukan sosialisasi pemilahan sampah pada skala 

kelurahan dan skala rukun warga. Mahasiswa juga 

melakukan aksi nyata dengan melakukan pemungutan 

sampah bersama anak-anak di lokasi KKN-T. (**/Zul)
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